
     

    

 

  



     

    

  

প্রশ্ন:  

মাযা আল্লায বফধান ফযতীত অনয বফধান বিয়ে ান কযয তাযিয ফযাাযয 

যী়েযতয হুকুভ বক? তাযা বক উভাই়েযা বকিংফা আব্বাবযিয ভযতা ‘কুপয 

িুনা কুপয’ এয অন্তর্গত? না তাযিয কুপযবি এভন ফড় কুপয মা ককান 

ফযবিযক ইরাযভয র্ন্ডী কেযক কফয কযয কি়ে? আয আভাযিয উয এফ 

াকযিয ফযাাযয হুকুভ বক কমন এ ফযাাযয আল্লায াভযন আভযা ক্ষভা 

কযত াবয (য অনুমা়েী কাজ কযয), মবি উব়ে কপ্রবক্ষযতই ়ে? 

উত্তয:  

মাযা আল্লা কম বফধান বিয়েযেন তা অনুমা়েী ান কযয না, এফিং ভানফ 

যবিত আইন দ্বাযা ান কযয, অেফা তাযিয কে়োর েুব  ঐবতযনুমা়েী 

(ফা িািা, কর্াত্রী়ে ইতযাবি) কযয, তাযর তাযা কাযপয  ভুবযক। 

আল্লা ফযরন, 

 َوََل ُيْشِرُك ِِف ُحْكِمِه أََحًدا

“বতবন কাউযক বনজ কততগযে যীক কযযন না।” (ূযা কাাপ – ২৬) 

আল্লা আয ফযরন, 

 ِ ّ  إِِن الُْحْكُم إََِلّ ِِلَ

“বনযিগ িযর আল্লায” (ূযা ইউূপ – ৬৭) 



     

    

ইজভা অনুমা়েী তাযিয কুপয যে ফড় কুপয (কুপয আর আকফায),আয 

এ ইজভায ফযাাযয ইফযন কাবয  আধুবনক মুযর্য আযর ুন্নাযতয 

অযনক উরাভা ফর্গনা কযযযেন। 

আল্লা ফযরন, 

ُ فَأُولَـِٰئَك ُهُم الْكَا فُِروَن َوَمن لَّْم َيْحُكم بَِما أَنَزَل اَِلّ  

“কমফ করাক আল্লা মা অফতীর্গ কযযযেন, তিনুমা়েী পা়োরা কযয না, 

তাযাই কাযপয।” (ূযা ভায়েিা – ৪৪) 

আল্লা আয ফযরন, 

أَلَْم َتَر إََِل الَِّذيَن َيْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن 
اُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَن َيْكُفُروا بِه كَُموا إََِل الَطّ  قَْبلَِك ُيِريُدوَن أَن َيَتَحا

“আবন বক তাযিযযক কিযেনবন, মাযা িাফী কযয কম, মা আনায প্রবত 

অফতগীর্গ য়েযে আভযা ক বফলয়েয উয ঈভান এযনবে এফিং আনায 

ূযফগ মা অফতগীর্ য়েযে। তাযা বফযযাধী়ে বফল়েযক ়েতাযনয বিযক বনয়ে 

কমযত িা়ে, অেি তাযিয প্রবত বনযিগ য়েযে, মাযত তাযা যক ভানয না 

কযয। ক্ষান্তযয ়েতান তাযিযযক প্রতাবযত কযয েভ্রষ্ট কযয কপরযত 

িা়ে।” (ূযা বনা – ৬০) 

এফিং আল্লা ফযরন, 

 ُ يِن َما لَْم َيأْذَن بِِه اَِلّ  أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهم ِمَّن الِدّ



     

    

তাযিয বক এভন যীক কিফতা আযে, মাযা তাযিয জযনয ক ধভগ বদ্ধ 

কযযযে, মায অনুভবত আল্লা কিনবন ? মবি িুড়ান্ত বন্ধান্ত না োকত, তযফ 

তাযিয ফযাাযয প়োরা য়ে কমত। বনচয়়ে মাযরভযিয জযনয যয়েযে 

মন্ত্রর্ািা়েক াবি। (ূযা আ-শুযা ২১) 

আয আজ আভযা এিাই ঘিযত কিেবে। আবন কিেযফন, আিারত গুযরা 

ভানফ যবিত আইন দ্বাযা ভানুলযিয ভাযে বফিায প়োরা কযয, মবি ককান 

ককান স্থাযন এয আর কর্াভয পাাঁ কযা ়ে না (অেগযাত এয যযর যযর 

জবড়য়ে োকা কধাাঁকা  জুরযুভয আর িবযত্র প্রকা া়ে না)। আর 

বফল়ে যে এগুযরা (তাযিয আইন) বক অেগ  প্রকতত অফস্থা ফন কযয 

কিা, তাযিয কি়ো এযফয (আইন কানুযনয) নাভ  এয ফযাাযয 

কধাাঁকাফাবজ (ভানযুলয কাযে নযায়েয প্রতীক বযযফ তুযর ধযা) ধতগযফযয 

বফল়ে ন়ে। আয াক  বফিাযযকয ফযাাযয ফরযত যর, মবি তাযা ককান 

একবি বফযল ফযাাযয তাযিয রারা-ফানায িবযতােগ য়ে হুকুভ প্রিান 

কযয, এফিং কবি (ভানফ যবিত) আইন, যীবত, প্রবতষ্ঠান, প্রো অনুমা়েী না 

়ে, তযফ তা ‘কুপয িুনা কুপয’ (কোি কুপয), বনযনাি ািী অনুমা়েী়ীঃ 

 الُْقَضاةُ َثالََثٌة قَاِضَياِن ِِف الَنّارِ 

 “বফিাযক বতন প্রকাযযয়ীঃ এযিয িু’জন জাান্নাযভ…” তাযয বতবন (া) 

উযল্লে কযযন ভূেগ বফিাযক এফিং কম বনযজয কে়োর েুবয অনুযর্ কযয 

বফিায কযয, আয এিাই আভযা াক্ষয কিই। 

(আফু িাউি, বতযবভমী) 



     

    

ইফযন আব্দুর ফায তাাঁয ‘আত-তাভীযি’ এ ফযাাযয ইজভায ফনগনা 

কযযযেন কম, এগুযরা যে কবফযা গুনায উিাযর্। আয এিা উভাই়েযা 

 আব্বাী়েযিয ভ়ে য়েবেযরা। 

প্রযশ্নয বদ্বতী়ে অিং : 

 আয আভাযিয উয এফ াকযিয ফযাাযয হুকুভ বক কমন এ ফযাাযয 

আল্লায াভযন আভযা ক্ষভা কযত াবয (য অনুমা়েী কাজ কযয), মবি 

উব়ে কপ্রবক্ষযতই ়ে? 

উত্তয়ীঃ 

তাযিয ভানফ যবিত জুরযুভয আিারত ভূয না মা়ো এফিং ইব্রাীভ 

(আ) এাঁয বভল্লাত (বফশুদ্ধ তাীযিয ে) আাঁকযড় োকা। 

ِ َكَفْرَنا إِْذ قَالُوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا ُبَرآُء ِمنُكْم َوِمَمّا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن ا َِلّ
 ِ ٰ ُتْؤِمُنوا بِاَِلّ بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْؼَنُكُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبًدا َحََتّ

 َوْحَدهُ 

” তাযা তাযিয ম্প্রিা়েযক ফযরবের়ীঃ কতাভাযিয াযে এফিং কতাভযা 

আল্লায বযফযতগ মায এফািত কয, তায াযে আভাযিয ককান ম্পকগ 

কনই। আভযা কতাভাযিয ভাবন না। কতাভযা এক আল্লায প্রবত বফশ্বা স্থান 

না কযযর কতাভাযিয ভযধয  আভাযিয ভযধয বিযত্রুতা োকযফ। ” (ূযা 

ভুভতাবনা – ৪) 

আয এই আ়োত অনুমা়েী, 



     

    

 فَاْصَدعْ بَِما ُتْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشِرِكَي 

“অতএফ আবন প্রকাযয শুবনয়ে বিন মা আনাযক আযি কযা ়ে এফিং 

ভুবযকযিয যযা়ো কযযফন না।” (ূযা বজয – ৯৪) 

আল্লা ফযরন, 

َتِّبْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن َرّبَِّك ۖ ََل إِلَ   ـَٰه إََِلّ ُهَو ۖ َوأَْعِرْض َعِن الُْمْشِرِكَي ا

“আবন ে অনুযর্ করুন, মায আযি ারনকতগায ক্ষ কেযক আয। 

বতবন ফযতীত ককান উায কনই এফিং ভুবযকযিয তযপ কেযক ভেু বপবযয়ে 

বনন।” (ূযা আন’আভ – ১০৬) 

আল্লা ফযরন, 

ا َتْعُبُدوَن قُْل يَا أَُيَّها الْكَافُِروَن ََل أَْعُبُد مَ   

“ফরুন, ক কাযপযকূর, আবভ এফািত কবযনা,কতাভযা মায এফািত কয।” 

(ূযা কাবপরুন ১-২) আয এিা ়ো উবিত ঘৃনা  ত্রুতায বভযযর 

এফিং এযত ককান ঐযকযয ূয োকযফ না। 

আল্লা ফযরন, 

ِ َوالَْيْوِم اْْلِخِر ُيَواُدّوَن  َ َوَرُسولَُه  ََلّ َتِجُد قَْوًما ُيْؤِمُنوَن بِاَِلّ َمْن َحاَدّ اَِلّ
َنُهْم أَْو َعِشرَيَتُهْم   َولَْو كَاُنوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَوا



     

    

“মাযা আল্লা  যকাযর বফশ্বা কযয, তাযিযযক আবন আল্লা  তাাঁয 

যূযরয বফরুদ্ধািযর্কাযীযিয াযে ফন্ধুে কযযত কিেযফন না, মবি তাযা 

তাযিয বতা, ুত্র, ভ্রাতা অেফা জ্ঞাবত-কর্াষ্ঠী ়ে।” (ূযা ভুজািারা – 

২২)  আয াভেগয অনুমা়েী তাযিয বফরুযদ্ধ মদু্ধ কযা, মবি বজযযতয য 

ক্ষবতয ম্ভাফনা অল্প োযক। 

আল্লা ফযরন, 

ْ َوَمأَْواُهْم َجَهَنُّم  ّ َجاِهِد الُْكَفّاَر َوالُْمَنافِِقَي َواغْلُْظ عَلهَْْيِ َيا أَُيَّها الَنِّبُ
 َوبِْػَس الَْمِصريُ 

“ক নফী! কাযপয  ভুনাবপকযিয বফরুযদ্ধ কজাি করুন এফিং তাযিয প্রবত 

কযিায কান। তাযিয বিকানা জাান্নাভ। কিা কতই না বনকতষ্ট স্থান।” (ূযা 

আত তাযীভ – ৯) 

অেফা অস্ত্র োড়া বজাি কযা (তাযিয বফযযাধীতায ভাধযযভ) এফিং ধধমগয 

ধযয অযক্ষা কযা মতক্ষর্ না আল্লা তাাঁয বদ্ধান্ত কপ্রযর্ কযযন, 

আল্লা ফযরন, 

 فاََل ُتِطِع الْكَافِِريَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهادًا َكِبرًيا

“অতএফ আবন কাযপযযিয আনুর্তয কযযফন না এফিং তাযিয াযে এয 

(কুয’আন) াাযময কযিায িংগ্রাভ করুন।” (ূযা কপাযকান – ৫২) 

উত্তয প্রিাযন: াইে আবর ইফযন েুিাইয আর েুিাইয [আল্লা তাাঁয ভুবি 

েযাবিত করুন] 


